
OZ



Minimalistisk design
Hele serien er designet med tanke på et minimalistisk og funksjonabelt design.

Spottene er tilt- og roterbare og gjør lyssettingen til en lek.

Skulle man ønske et nytt uttrykk på lampen, kan man enkelt kjøpe til nye deco-ringer eller tube i messing. 
Det er meget enkelt å skifte, og gir lampen plutselig et helt nytt design.

Art. nr.
364490006

Farge
White

364490005 Black
364490034 Golden

Standard Alternative farger

OZ CUFF
Alternativ farge på deco-ring

2 www.nordesign.no

OZ

Foto: © Boligcompaniet AS
Boligprosjekt levert av Boligcompaniet AS

Se side 14-15 for tubene og bilder som viser farge-
kombinasjonene.

OZ Replacement Tube
Tube i fargen Matt Satined Brass



OZ K2
2 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
774490206

Farge

774490205

OZ K1
1 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
774490106

Farge

774490105

Inkl. av/på-bryter.
Kan benyttes som tak- og vegglampe.
Populært benyttet som leselampe v/ seng.

OZ K4
4 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
774490406

Farge

774490405

OZ K3
3 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
774490306

Farge

774490305
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White (Black cuff)
Black (Golden cuff)

White (Black cuff)
Black (Golden cuff)

White (Black cuff)
Black (Golden cuff)

White (Black cuff)
Black (Golden cuff)

OZ - TAK

Foto: © Boligcompaniet AS
Boligprosjekt levert av Boligcompaniet AS

774490103 Brass (Black cuff)
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OZ K1 Wall Lamp + USB
1 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
064490106

Farge

064490105

OZ K2 Wall Lamp 220
2 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
064490206

Farge

064490205
White (Black cuff)
Black (Golden cuff)

White (Black cuff)
Black (Golden cuff)

OZ Recessed 
1 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
584490106v2

Farge

584490105v2

- Hullmål: Ø51mm
- Leveres m/ hurtigkoblingsboks

OZ Mounting Plate 
Rehab. ring for OZ Recessed Spot

Art. nr.
444491006

Farge

444491005

Benyttes gjerne v/ rehab. (eksisterende hull) 
eller for å skape et alternativt uttrykk.

White
Black

White (Black cuff)
Black (Golden cuff)

- USB A
- USB C
- Dimmer

OZ - INNFELT I TAK

OZ - VEGG

584490103 Brass (Black cuff)
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OZ K1 Floor
1 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
084490105

Farge

OZ K1 Table
1 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
074490105

Farge

OZ K2 Floor
2 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
084490205

Farge

DANNY MINI FS-GU10 　  

MATERIAL:ALU+PC
220-240V/50-60Hz

AVAILABLE COLOR:
Sand White   Sand White/Black   Sand Black   Sand Black/Gold 

IP20/ROHS/CE/

GU10  LED 1x 7.5W

Ø200
252

1
3

3
0

9
4

340°

90°

DANNY MINI TL-GU10 　  

MATERIAL:ALU+PC
220-240V/50-60Hz

AVAILABLE COLOR:
Sand White   Sand White/Black   Sand Black   Sand Black/Gold 

IP20/ROHS/CE/

GU10  LED 1x 7.5W

Ø170 215

9
4

4
1

2

340°

90°
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 TABLE/DESK TABLE/DESK

 
1. Sett sammen lampen som vist. 
2. Trekk av skjermene. 
3. Sett i lyskilder (medfølger ikke) og sett på skjermene. 
  
  
 LED-lyskilder benyttes, se utvalg: www.nordesign.no 
 
 Dimming avhenger av valgt lyskilde. 
 
 Husk å sette lampen på et stabilt underlag. 
 
 Ledningslengde: 2M 
 Separate brytere på hvert lampehode. 
   
  
  
 

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.  
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  
 
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.  

Oz K2 floor lamp 
Artikkelref: 084490205 

2 x 10W GU10 LED - ekskl. 

Monteringsveiledning Sikker bruk 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. 
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.  
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet. 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Beskyttelsesklasse II, kan også benyttes i ikke-jordete stikkontakter. 
 
 
 
Sikkerhetsavstand til belyste objekter. 
 
 
 
Armatur kun egnet for innendørs bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.  
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,  
men kan være skjemmende. 

NB! 

❶ 

❷ ❸ Ø200

15
00

 
1. Sett sammen lampen som vist. 
2. Trekk av skjermene. 
3. Sett i lyskilder (medfølger ikke) og sett på skjermene. 
  
  
 LED-lyskilder benyttes, se utvalg: www.nordesign.no 
 
 Dimming avhenger av valgt lyskilde. 
 
 Husk å sette lampen på et stabilt underlag. 
 
 Ledningslengde: 2M 
 Separate brytere på hvert lampehode. 
   
  
  
 

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.  
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  
 
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.  

Oz K2 floor lamp 
Artikkelref: 084490205 

2 x 10W GU10 LED - ekskl. 

Monteringsveiledning Sikker bruk 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. 
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.  
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet. 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Beskyttelsesklasse II, kan også benyttes i ikke-jordete stikkontakter. 
 
 
 
Sikkerhetsavstand til belyste objekter. 
 
 
 
Armatur kun egnet for innendørs bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.  
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,  
men kan være skjemmende. 

NB! 

❶ 

❷ ❸ 

 
1. Sett sammen lampen som vist. 
2. Trekk av skjermene. 
3. Sett i lyskilder (medfølger ikke) og sett på skjermene. 
  
  
 LED-lyskilder benyttes, se utvalg: www.nordesign.no 
 
 Dimming avhenger av valgt lyskilde. 
 
 Husk å sette lampen på et stabilt underlag. 
 
 Ledningslengde: 2M 
 Separate brytere på hvert lampehode. 
   
  
  
 

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.  
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  
 
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.  

Oz K2 floor lamp 
Artikkelref: 084490205 

2 x 10W GU10 LED - ekskl. 

Monteringsveiledning Sikker bruk 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. 
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.  
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet. 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Beskyttelsesklasse II, kan også benyttes i ikke-jordete stikkontakter. 
 
 
 
Sikkerhetsavstand til belyste objekter. 
 
 
 
Armatur kun egnet for innendørs bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.  
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,  
men kan være skjemmende. 

NB! 

❶ 

❷ ❸ 

 
1. Sett sammen lampen som vist. 
2. Trekk av skjermene. 
3. Sett i lyskilder (medfølger ikke) og sett på skjermene. 
  
  
 LED-lyskilder benyttes, se utvalg: www.nordesign.no 
 
 Dimming avhenger av valgt lyskilde. 
 
 Husk å sette lampen på et stabilt underlag. 
 
 Ledningslengde: 2M 
 Separate brytere på hvert lampehode. 
   
  
  
 

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.  
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.  
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.  
 
 
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av  
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.  
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.  

Oz K2 floor lamp 
Artikkelref: 084490205 

2 x 10W GU10 LED - ekskl. 

Monteringsveiledning Sikker bruk 

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. 
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.  
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet. 

Produktet er produsert i henhold til gjeldende  
Europeiske standarder. 
 
 
Beskyttelsesklasse II, kan også benyttes i ikke-jordete stikkontakter. 
 
 
 
Sikkerhetsavstand til belyste objekter. 
 
 
 
Armatur kun egnet for innendørs bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.  
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.  
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,  
men kan være skjemmende. 

NB! 

❶ 

❷ ❸ 

Black (Golden cuff) Black (Golden cuff) Black (Golden cuff)

OZ - BORD OG GULV

- Av/på-bryter - Av/på-bryter - Av/på-bryter



OZ Pendant 270 - GU10
1 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
104490106

Farge

104490105

OZ Pendant 150 - E27
1 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
374491806

Farge

374491805

OZ Pendant 350 - GU10
1 x 10W LED maks. ekskl.

Art. nr.
664493506

Farge
White (Black cuff)

664493505

OZ - Pendel

OZ Ceiling Canopy

Art. nr.
694490106

Farge
White

694490105 Black

Pendeladapter for 1T-skinne
For Vox 1-tenningsskinne

Art. nr.
389561006

Farge
White

389561005 Black

Pendeladapter for 3T-skinne
For Global Trac Pro 3-tenningsskinne

Art. nr.
XTSA-68-3

Farge
White

XTSA-68-2 Black
GA-510-3 White
GA-510-2 Black

Nippel
Nippel

270

Ø60

350

Ø60

150

Pendlene leveres uten oppheng. Velg enten baldakin eller adapter for skinne.
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Black (Golden cuff) Black (Golden cuff) Black (Golden cuff)
White (Black cuff)White (Black cuff)

104490103 Brass (Black cuff)
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Art. nr. Farge
104490605 Black (Golden cuff)

OZ K4 Circular Pendant - Ø600mm
4 x GU10 maks. 10W LED - ekskl.

Art. nr. Farge
104490905 Black (Golden cuff)

OZ K6 Circular Pendant - Ø900mm
6 x GU10 maks. 10W LED - ekskl.

Kommer i sort (gull innside). Løse ringer i hvit og sort bestilles 
separat. 4 x GU10

Kommer i sort (gull innside). Løse ringer i hvit og sort bestilles 
separat. 6 x GU10

Avbildet med Smoke E27 pære

OZ Circular Pendant kommer i to størrelser

Leveres standard med GU10-sokkel, hvor mesteparten av lyset 
rettes ned. E27-adapter kan bestilles separat, hvor man kan benytte 
dekorative lyskilder for å skape et helt annet uttrykk.

Takbrakett kan monteres direkte til takboks (Ø70mm). 300cm wire 
og ledning.

Tilbehør: GU10      E27 adapter 
Art. nr. 370102706 

Tilbehør: GU10      E27 adapter 

OZ - Pendel
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OZ Linear Pendant kommer i to størrelser

Leveres standard med GU10-sokkel, hvor mesteparten 
av lyset rettes ned. E27-adapter kan bestilles separat, 
hvor man kan benytte dekorative lyskilder for å skape et 
helt annet uttrykk.

300cm wire og ledning.

Art. nr. Farge
664490905 Black (Golden cuff)

OZ K3 Linear Pendant - L900mm
3 x GU10 maks. 10W LED - ekskl.

Art. nr. Farge
664491505 Black (Golden cuff)

OZ K5 Linear Pendant - L1500mm
5 x GU10 maks. 10W LED - ekskl.

Kommer i sort (gull innside). Løse ringer i hvit og sort bestilles 
separat. 3 x GU10

Kommer i sort (gull innside). Løse ringer i hvit og sort bestilles 
separat. 5 x GU10

Tilbehør: GU10      E27 adapter 
Art. nr. 370102706 

Avbildet med Opal E27 pære
Tilbehør: GU10      E27 adapter 

OZ - Pendel
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Standard
fargekombinasjon

Standard
fargekombinasjon

Art. nr.

784490106

Farge

Signal white (Black cuff)

784490105 Jet black (Golden cuff)

OZ 1T

OZ - Spotter for Vox skinnesystem

Cuff
364490006 Signal white
364490005 Jet black
364490034 Golden

OZ - BRASS

Art. nr.

784490103

Farge

Matt satined brass (Black cuff)
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1 x GU10 maks. 10W LED - ekskl.

1 x GU10 maks. 10W LED - ekskl.

Cuff
364490006 Signal white
364490005 Jet black
364490034 Golden
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Art. nr.

364499833

Kompatibel med

Bordlampe
Gulvlampe

OZ Replacement Tube - 1 Slot

Art. nr.

364499823

Kompatibel med

Circular Pendant
Linear Pendant (midten)

OZ Replacement Tube - 2 Slot

Art. nr.

364499813

Kompatibel med

Linear Pendant (ender)

OZ Replacement Tube - 1 Slot

Art. nr.

364499803

Kompatibel med

K1, K2, K3, K4
1T spot

OZ Replacement Tube 

K1 Wall USB

Recessed

Ved et enkelt grep kan man gi eksisterende OZ lampe nytt liv, 
ved å bytte fargen på tuben. De løse tubene kommer i fargen 
matt satined brass (matt satin messing), og passer like fint på 
hvit og sort lampe. 

Nedenfor er det listet opp hvilke tuber som passer til de ulike 
lampene i OZ-serien.

OZ - Replacement Tubes
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OZ - Replacement Tubes
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